
20. ส ำนักงำนชลประทำนที ่2
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนเครื่องคอมพิวเตอร์

เลขประจ ำตวัสอบ
2022000001 นายจิตรทิวัส ปัญญาคม
2022000002 นายวิทวัส อยู่ดี
2022000003 นายภูวดล ตามเพียร
2022000004 นายนนท์ทฤต เชื้อสะอาด
2022000005 นายเอกพงศ์ ภูมิวงค์ภัชร
2022000006 นายบัณฑิต พรมจันทร์
2022000007 นายธรรมนูญ แสนหลวง
2022000008 นางสาวชมพูนุช เลาหล่าย
2022000009 นายกฤติธัญ ปันแก้ว
2022000010 นายธีรพงษ์ ศรีสุวรรณ
2022000011 นายสัณหรส เตชะเทพ
2022000012 นายศรายุท ม้าอุตส่าห์
2022000013 นายณัฐวัตร อุดปวง
2022000014 นายสิทธิพงษ์ โพธิข์ า
2022000015 นายพันธวัช วงศ์น้ านอง
2022000016 นางสาวชนิตร์นันท์ ตีฆายุ
2022000017 นางสาวจินตนา ตันมณี
2022000018 นายธฤษณุ เทพรักษา
2022000019 ว่าที ่ร.ต.การัณยพิชญ์ เสียงดี
2022000020 นางสาวศิริ ค าใส
2022000021 นายอัษฎา สุยะ
2022000022 ว่าทีร่.ต.เอกชัย ท้าวหน่อ
2022000023 นางสาวพัชราภรณ์ แก้วผล
2022000024 นายรัฐพล ตฤตียรัตน์
2022000025 นายคณิศร ศรีทอง
2022000026 นางสาวรสริน ขัติแสง
2022000027 นายพิฆเนศ แสงสว่าง
2022000028 นายอรรถกร มีบุญ
2022000029 นายภควัชร โสภน
2022000030 นางสาวพิชญา โพธิด์ง

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
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ชื่อ - สกุล
2022000031 นายวิทวัส วิสุทธิพิเนตร
2022000032 นายสาธร โพธิท์อง
2022000033 นายคุณไกร ใจอักษร
2022000034 นายณัฐชนน กาตาสาย
2022000035 นางสาวธนพร กิติยศ
2022000036 นายนราวิชญ์ มณีวงศ์
2022000037 นายอภิวัฒน์ กันทะวงค์
2022000038 นายศิรธันย์ ธนิตโสภณพงศ์
2022000039 นายพิภัธพงศ์ แก้ววิเศษ
2022000040 นายทิวะสินธุ์ สมศรี
2022000041 นางสาวทัชชภร ศรัถพลพัต
2022000042 นายเกียรติศักด์ิ ค าแดง
2022000043 นายจีรพันธ์ กาค า
2022000044 นายสุรเชษฐ์ แสงสาย
2022000045 นายพิสิฐ ผ่านการ
2022000046 นายธนากร รัตนประยูร
2022000047 นายภูมินัฐ มิ่งมิตรวัน
2022000048 นายสายสัมพันธ์ ปัญญาชัย
2022000049 นายนพรัตน์ ดวงแก้ว
2022000050 นายอภิชาติ สาโรจน์
2022000051 นายธิติพงษ์ ภาชนะ
2022000052 นางสาวศิริพร ก๋องจินา
2022000053 นายรฐา ฟูเมืองค า
2022000054 นางสาวนันทิชา ตลับไม้
2022000055 นายวุฒินันท์ อินปนันท์
2022000056 นางสาวเฉลิมขวัญ จันทร์ภักดี
2022000057 นางสาววรรณิกา สุริวรรณ
2022000058 นางสาวสุกัญญา จักรบุตร
2022000059 นายวิทวัส เรือนนาค
2022000060 นางสาวภัทรสุดา วังนัยกุล
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ชื่อ - สกุล
2022000061 นายอภิสิทธิ์ ปวงค าใส
2022000062 นายอนุรักษ์ ปวงค าใส
2022000063 นายกิตติชัย โทวรรธนะ
2022000064 นายณัฐพงษ์ ไชยจิตร
2022000065 นางสาวชิดชนก วิทยันต์
2022000066 นายธนัฐกรณ์ ซาวจ าปา
2022000067 นายวงศธร ยินดี
2022000068 นายศตวรรษ เนื่องพืช
2022000069 นายจตุรนต์ นิยะรัตน์
2022000070 นายต่อพงษ์ ลังกาดี
2022000071 นายชยุตพงศ์ อินเทพ
2022000072 นายวัชรพงศ์ อิฐประสงค์
2022000073 นางอัญธิกา ลมล่ืน
2022000074 นางอมราภรณ์ ก้อนค า
2022000075 นายกรกช ภูน่้อย
2022000076 นายพิทยา บุญสืบ
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20. ส ำนักงำนชลประทำนที ่2
ต ำแหน่งนำยชำ่งชลประทำน

เลขประจ ำตวัสอบ
2042000001 นายนิพล ทรายค า
2042000002 นายเจริญศักด์ิ อิ่นค า
2042000003 นายกิตติ ไชยเพชร
2042000004 นายกล้าณรงค์ เกษบุญเรือง
2042000005 ว่าที ่ร.ต.หญิงลลิตา ฤๅชัย
2042000006 นายทรงวิทย์ อินต๊ะ
2042000007 นายจิรายุทธ ร่ืนเริง
2042000008 นางสาวภาณุมาส สมิง
2042000009 นายเอกลักษณ์ ทากูล
2042000010 นายพีระพงษ์ เเซ่กอ
2042000011 นายเสรี จันทร์จุมปา
2042000012 นางสาวปฐมวดี วงค์ถาต๊ิบ
2042000013 นายรัฎฐเจตน์ เพชรพวง
2042000014 นายวัชรพงษ์ วงค์ทา
2042000015 นายจิรายุส แสนลือ
2042000016 นายธนกร ค ามณี
2042000017 นายพิพัฒน์ ทาแกง
2042000018 นายกฤตภพ ใจตรง
2042000019 นายเอกภวุฒิ ค าเงิน
2042000020 นายสุรพงษ์ ประเสริฐศิลป์
2042000021 นายเกียรติศักด์ิ อินสวน
2042000022 นายสุพจน์ ฑีฆาวงค์
2042000023 นายชัยวัฒน์ แผ่นค า
2042000024 นายพัฒนชัย จิตต์เรืองบุญ
2042000025 นายจิวนันต์ สมบูรณ์
2042000026 นายนิวัตร เวียงค า
2042000027 นางสาวสุภาภรณ์ ขจรค า
2042000028 นายปฎิภาณ อ่อนรักษ์
2042000029 นายวรวุฒิ จันทร์ตา
2042000030 นายวรพันธ์ จันทร์ตา

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
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ชื่อ - สกุล
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ชื่อ - สกุล
2042000031 นายธนกฤต จากภัย
2042000032 นายปรียะพงศ์ แสนใจวงค์
2042000033 นายณัฐกรณ์ ค าชัยวงค์
2042000034 นายวรวิทย์ เปีย้ขัน
2042000035 นายพรชัย อินปา
2042000036 นายสกนธ์เกษ เพชรพวง
2042000037 นายไตรภพ เผ่าเผือ
2042000038 นายจตุพงษ์ ใจยา
2042000039 นายศุภโชค บุษดี
2042000040 นายเรวัต แก้วใส
2042000041 นางแสงเวียน ครองบุญ
2042000042 นายพิทยา ทาหลี
2042000043 นางสาวนัทติยา เครือวงศ์เมืองค า
2042000044 นายศักด์ิชัย แสนวงค์ค า
2042000045 นายรัฐพงศ์ วงศ์วิเชียร
2042000046 นายภานุวัฒน์ วงศ์จันต๊ะ
2042000047 นายณัฐิวุฒิ ก๋าใจ
2042000048 นายอธิปัตย์ ฟูโคตร
2042000049 นายนพดล มีมานะ
2042000050 นายณัฏฐวัฒน์ ศรีบุญเรือง
2042000051 นางสาวชาดา วังสนิท
2042000052 นายพงษ์เดช สีเหลือง
2042000053 นายณัฐพล พอใจ
2042000054 นายอภิวัฒน์ ศรีวีละ
2042000055 นายพงศกร ชัยวงค์
2042000056 นายณัฐวัฒน์ แจ้งธรรมมา
2042000057 นายสันติภาพ ทามูล
2042000058 นางสาวเกศสุดา เทพกอม
2042000059 นายศักรินทร์ ฮาวค าฟู
2042000060 นางสาวอลิษา ปิงเมือง
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ชื่อ - สกุล
2042000061 นายนันทวัฒน์ ไชยบุตร
2042000062 นายนิธิพร มั่งมูล
2042000063 นายภีรนันท์ สุรยการกุล
2042000064 นายอนุชิต กาวรรณ์
2042000065 นายสุบัณฑิต อัมพุธ
2042000066 นายรุ่งเพชร ขัดทา
2042000067 นายปรียพงษ์ ยอดวงศ์เรือน
2042000068 นายอภิสิทธิ์ ของมูล
2042000069 นายณัฐวุฒิ สุดสม
2042000070 นายปฏิวัติ คลังสุพรรณ
2042000071 นายสัภยา สุภาใส
2042000072 นายวรายุทธ ยาละ
2042000073 นางสาวศุภลักษณ์ โปนา
2042000074 นางสาวรัติยากร เป่าพิษ
2042000075 นายปรีชา ยนต์วงค์
2042000076 นายพรสวรรค์ ต้ังอารมณ์
2042000077 นายทัชชา พรมมินทร์
2042000078 นางสาวอภิรดี ชมถิ่น
2042000079 นายศตวรรษ พูลอ่ า
2042000080 นายธีรพงศ์ ใจน้อย
2042000081 นายศรุต ศิวศาสตร์
2042000082 นายวีระพงษ์ วงนาสัก
2042000083 นางสาวจีรประภา ใจทะนา
2042000084 นายวุฒิชัย กลมแชล่ม
2042000085 นายตุลศักด์ิ ลีลรัตนปัญญา
2042000086 นายเกียรติพงษ์ บุญวงศ์
2042000087 นางสาวปานตะวัน มุ้นอินต๊ะ
2042000088 นางสาวปุยฝ้าย สองเมือง
2042000089 นายปฐมชัย รัชสีห์
2042000090 นายนพกร จันแดง
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ชื่อ - สกุล
2042000091 นายเสฎฐวุฒิ บุญเรือง
2042000092 นางสาวปวีณ์นุช จันทร์กลาง
2042000093 นายวชิระ แก้วดี
2042000094 นายประทิน เงางาม
2042000095 นายชลวัสส์ พิพัฒพงค์ชัย
2042000096 นายณัฐพงศ์ อินลวง
2042000097 นายพิทักษ์ ค าใส
2042000098 นายชัยวัฒน์ วงค์จา
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20. ส ำนักงำนชลประทำนที ่2
ต ำแหน่งนำยชำ่งเครื่องกล

เลขประจ ำตวัสอบ
2072000001 นายกนก ทิพย์โภชนา
2072000002 นายวีระ เจริญมณี
2072000003 นายเกียรติศักด์ิ เขื่อนแก้ว
2072000004 ว่าที ่ร.ต.ภูษิต พิมพ์สอน
2072000005 นายคณิต เกื้อกูลวงศ์
2072000006 นายสุริยะ ศรีวิชัยมูล
2072000007 นายอภิชิต ศิริวงค์
2072000008 นายธันว์ มณีนันท์
2072000009 นายกิตติคุณ ปากแคว
2072000010 นายกิตติศักด์ิ บุญมี
2072000011 นายใหม่ ชัยมงคล
2072000012 นายวัลลภ สง่าสรทิพากร
2072000013 นายณัฐดนัย ฉลอม
2072000014 นายพรทวี สีไชย
2072000015 นายมนต์มนัส เปีย้ปลูก
2072000016 นายสุภัทร ศรีลาศักด์ิ
2072000017 นายวริทธิน์ันท์ ศรีฟอง
2072000018 นายกิจชนะ เขียวราช
2072000019 นายวรุฒ บุดดาเพ็ง
2072000020 นายทักษ์ดนัย โกษาวัง
2072000021 นายนพปฏล สิงห์แก้ว
2072000022 นายนันทวัฒน์ บุญคุ้ม
2072000023 นายปิยะนันท์ ปันแก้ว
2072000024 นายอนุวัฒน์ ท้าวปิง
2072000025 นายพีรพล ศรียอด
2072000026 นายปรเมศร์ จริงแล้ว
2072000027 นายวราห์ เสือปรางค์
2072000028 นายอนุชิต แสงประสิทธิ์
2072000029 นายกฤษณะ เทพวงค์
2072000030 นายกฤตเมธ อุดตัน

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
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20. ส ำนักงำนชลประทำนที ่2
ต ำแหน่งนำยชำ่งเครื่องกล

เลขประจ ำตวัสอบ
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ชื่อ - สกุล
2072000031 นายพงษ์พิสิทธิ์ ค าแสวง
2072000032 นายทัดสุระ ฉลาด
2072000033 นายวิษณุ วงค์ตะวัน
2072000034 นายศราวุฒิ ศิริเมืองมูล
2072000035 นายกิตติภณ อภิชาติวงค์สกุล
2072000036 นายรณชัย โมริกุล
2072000037 นายโชคชัย ชัยมงคล
2072000038 นายณัฐพงษ์ โนราช
2072000039 นายกรุณา เทพรักษา
2072000040 นายอภิวัฒน์ บุญสารวัง
2072000041 ว่าที ่ร.ต.ธนคมน์ ต๊ะมัง
2072000042 นายนิพนธ์ แก้วน ามา
2072000043 นายนิราศ เตชะนันท์
2072000044 จ่าสิบตรีชัยภัทร ล าค า
2072000045 นายภัทราวุธ ตาสาย
2072000046 นายบรรจง ก๋องแก่น
2072000047 นายศรัญญู พรมมิ่ง
2072000048 นายชลธวัช มาโน
2072000049 นายอรรถวุฒิ พิชัยธรรม
2072000050 นายณัฐวุฒิ บุบผาลิตร
2072000051 นายพลกฤษณ์ เจือจารย์
2072000052 นายครรชิตพล ซ้ายกลาง
2072000053 นายณรงค์ฤทธิ์ ขอนดง
2072000054 นายอธิเบศร จันทร์สว่าง
2072000055 นายศุภริศ กันทิยะ
2072000056 นายพีรพล พูลสนิท
2072000057 นายณัฐพงษ์ ฟูชื่น
2072000058 นายปิยะพงษ์ จันทร์จอม
2072000059 นายธัญญวิทย์ แพ่งศรีสาร
2072000060 นายคฑาวุธ ค าใส
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20. ส ำนักงำนชลประทำนที ่2
ต ำแหน่งนำยชำ่งเครื่องกล

เลขประจ ำตวัสอบ
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ชื่อ - สกุล
2072000061 นายธรรมนูญ ยะค าปลูก
2072000062 นายณัฐกิตต์ิ ศรีประมงค์
2072000063 นายยุทธนา บุญเป็ง
2072000064 นายศตวรรษ ธาตุรักษ์
2072000065 นายอิสระ นาเสง่ียม
2072000066 นายธนวัฏ โรมพันธ์
2072000067 นายศักด์ินรินทร์ ใหม่จันทร์แดง
2072000068 นายพงศกร ทมินเหมย
2072000069 นายเกียรติชัย แก้วศรี
2072000070 นายวิวัฒน์ บุญเจริญ
2072000071 นายธนวัฒน์ ขัดศิริ
2072000072 นายสงกรานต์ ปิงแก้ว
2072000073 นายพวิน มาน้อย
2072000074 นายณฐกร ฟูทะนันชัย
2072000075 นายสุทธิพงศ์ จิตรไพศาล
2072000076 นายจรินทร์ อะกะวงค์
2072000077 นายปฏิพล ปิดความลับ
2072000078 นายณัชพล อภัยรุณ
2072000079 นายเกรียงศักด์ิ ดีเรือน
2072000080 นายวงศกร โทนะพันธ์
2072000081 นายสันติ มาขวา
2072000082 นายนฤเบศ ธนะค าดี
2072000083 นายปวีณ วรรณจักร์
2072000084 นายอนิรุต จ านงค์ศรี
2072000085 นายอภิชาติ ปีอาทิตย์
2072000086 นายกุลวัชร ศรีโคตร
2072000087 นายอนุชา นันทะโย
2072000088 นายบุรินทร์ นนทวงค์
2072000089 นายวีรยุทธ์ ประทุมชมภู
2072000090 นายทศพล ชัชวาลย์
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20. ส ำนักงำนชลประทำนที ่2
ต ำแหน่งนำยชำ่งเครื่องกล

เลขประจ ำตวัสอบ
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ชื่อ - สกุล
2072000091 นายสหรัฐ ภาพเมืองมูล
2072000092 นายอุทัย ผ้ึงเบ้า
2072000093 นายอานุชา ปาทุม
2072000094 นายสันติ กันทะวัง
2072000095 นายภูวดล เกตุแก้ว
2072000096 นายฤทธิเกียรติ แสนกันค า
2072000097 นายดนุพล ศรีชัยวงศ์
2072000098 นายธนกฤษณ์ กาฝากส้ม
2072000099 นายอนุพงศ์ ฟูค าบุตร
2072000100 นายอนุรักษ์ สิงห์ตาแก้ว
2072000101 นายณัฐพงศ์ เยาว์ใจ
2072000102 นายเมฆา พิศจาร
2072000103 นายธีรภัทร์ บัวยศ
2072000104 นายณกรณ์พงศ์ เวียงนิล
2072000105 นายอนสรณ์ กามินทร์
2072000106 นายจักรินทร์ จอมสว่าง
2072000107 นายณัฐกิตต์ิ อินต๊ะปัน๋
2072000108 นายปฏิเวช รสหวาน
2072000109 นายณรงค์ฤทธิ์ ศรีวิชัย
2072000110 นายจักรกฤษณ์ ธัญญะ
2072000111 นายสรวิทย์ ตัวงาม
2072000112 นายเศรษฐพล พงษ์พานิช
2072000113 นายอนุรักษ์ บานชื่น
2072000114 นายนฤเบศร์ ฟูสาร
2072000115 นายวรชาติ ประสาทสิทธิ์
2072000116 นายวัชรพงษ์ ปิงวัง
2072000117 นายวชระ ไชยอินตา
2072000118 นายเกริกฤทธิ์ โค้วตระกูล
2072000119 นายอิทิพงษ์ วงศ์จา
2072000120 นายธีรธาร จันทะนะ
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20. ส ำนักงำนชลประทำนที ่2
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ชื่อ - สกุล
2072000121 นายดนัยวัฒน์ วงษ์นาขัน
2072000122 นายศุภชัย ใหม่แก้ว
2072000123 นายกฤษฎา ศรีวิลัย
2072000124 นายการุณ กาวีวงค์
2072000125 นายปิยวัฒน์ ดอกผ้ึง
2072000126 นายเอกลักษณ์ มาเมือง
2072000127 นายศราวุธ พรหมภักดี
2072000128 นายนพกุล ค ารอง
2072000129 นายยงยุทธ อิ่นค า
2072000130 นายพิชชากร บรรดาศักด์ิ
2072000131 นายณัฐพล ชัยยศ
2072000132 นายธัชพล จาดศรี
2072000133 นายนัฐวุฒิ อุปนันท์
2072000134 นายวุฒิพร แผนสมบูรณ์
2072000135 นายธนกฤต เปนุจา
2072000136 นายกิตติธัช ใจกันทา
2072000137 นายรังสันต์ นันตะกูล
2072000138 นายเชษฐดนัย แก้วฟูสาย
2072000139 นายณัฐพล ใจวรรณะ
2072000140 นายคณากร ยาโพธิ์
2072000141 นายพีรวัส แยบคาย
2072000142 นายสามารถ สุขประเสริฐ
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20. ส ำนักงำนชลประทำนที ่2
ต ำแหน่งนิตกิร

เลขประจ ำตวัสอบ
2162000001 นางสาวกุลรัศมิ์ เวียงแก้ว
2162000002 นางสาวเปรมฤดี ประทุม
2162000003 นางสาวณฐรินีย์ ศรีสอนป้อง
2162000004 นางเกตุชริน ธนะสมบัติ
2162000005 นายธนสร เทพกุนา
2162000006 ว่าที ่ร.ต.หญิงนิภา ปานเนียม
2162000007 นางสาวชัญญา ชื่นทองหลาง
2162000008 นายวศิน ถนอมกล่อม
2162000009 นายทวิช บัวภา
2162000010 นางสาวณัฐริกา วงค์สวัสด์ิ
2162000011 นายชินกฤต ค าตุ้ย
2162000012 นายเกรียงศักด์ิ แก้วนาค
2162000013 นางสาวจิตติมา ฤทธิมนตรี
2162000014 นางสาวเกศราพร จันทร์ทอง
2162000015 นายปาลกร พิณรัตน์
2162000016 นางสาวนลินี ไชยยศ
2162000017 นางสาวบุญธิดา ด่านอินถา
2162000018 นางสาวธิดารัตน์ เชื้อพูล
2162000019 นางสาวอัจฉราพรรณ ไชยสถาน
2162000020 นางสาวสุภัทรา ฉัตรไชย
2162000021 นายสิทธิโชค มั่งมี
2162000022 นางสาวนท รัตนสุทธา
2162000023 นายทัตสึยะ กัณฑาบุญ
2162000024 นางสาวศุภลักษณ์ ชมพลัง
2162000025 นางสาวอัญธิกา ฉัตรศรี
2162000026 นางสาวกรรภิรมณ์ ตุ้ยเต็มวงค์
2162000027 นางสาวอังศุมาริน ชุมศรี
2162000028 นางสาวปาณิศา พาค า
2162000029 นายวีรพงษ์ วงศ์ปิง
2162000030 นางสาวภัทราพร ทับศรี

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
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20. ส ำนักงำนชลประทำนที ่2
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ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2162000031 นางสาวจิราพร เดชศรี
2162000032 นางสาวอภัสรา ค าเหล็ก
2162000033 นายประกิจ ประเสริฐชาติ
2162000034 นางสาวระพีพรรณ บุญธรรม
2162000035 นางสาวอารญา ลพพืน้
2162000036 นายณปดล ดีบุตร
2162000037 นางสาวหทัยชนก ทับทิมทอง
2162000038 นายปริทัศน์ มั่นประเทศ
2162000039 นายกิตติพงษ์ กิตติวาณิชย์
2162000040 นายณฤทัศน์ ศรีตะระโส
2162000041 นายพิรุณ สุทธินันท์
2162000042 นายลักษมัณฑ์ เอกุล
2162000043 นางสาวกาญจนาพร วงค์ค ามูล
2162000044 นายอุทัย ภาดี
2162000045 นางสาวกัญญาวีร์ ภูริปัญญาวรกุล
2162000046 นายศักด์ิชัย นาสมใจ
2162000047 นายยุทธนา โพธิท์องค า
2162000048 นางสาวผุสดี พรมรินทร์
2162000049 นางสาวปรียกาญจน์ ศรีแก่นจันทร์
2162000050 นายเจนณรงค์ ศรีวิบูลย์
2162000051 นายเนตรนภส ขันตา
2162000052 นางสาวสุวิดา แสงมี
2162000053 นางสาวสาวิตรี เป็นเครือ
2162000054 นายนวพรรษ เอ็บมูล
2162000055 นายรัสชานนค์ บุตรเสน
2162000056 นายปฏิพล โรจนอุดมพร
2162000057 นางสาวโยธกาญจน์ บุญศรี
2162000058 นางสาวพัฒน์นรี แก้ววิเศษ
2162000059 นายปฏิภาณ พรมเชื้อ
2162000060 นายวัชระ แสนละคร
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ชื่อ - สกุล
2162000061 นางสาววรินยุพา มาหย่อม
2162000062 นายพงค์พันธ์ สะอาดพรรค
2162000063 นายวรุตม์ แหลมคม
2162000064 นายธนสิษฐ์ เอกเมธีพันธ์
2162000065 นายธัชธรรม์ ค ายาน
2162000066 นายศิริศักด์ิ เรือนศรี
2162000067 นางณัฐธิดา อุตธิยา
2162000068 นางสาวอรนงค์ รัฐถาวร
2162000069 นางสาวณัชชา ปิงเมือง
2162000070 นายศิวกร คล้ายยา
2162000071 นายไชยวัฒน์ วุฒิกรีธาชัย
2162000072 นางสาวกัญญณัฐณ์ ทองอร
2162000073 นางสาวสุรีย์รัตน์ ทิพย์จักร์
2162000074 นายวีระพล พิลโยรฤทธิ์
2162000075 นายธนายุต วงษ์อ านาจ
2162000076 นายไนรุชย์ โปธาเกี๋ยง
2162000077 นางสาวสุรีย์ สุทธนี
2162000078 นายคุณานนต์ มุธุขันธ์
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20. ส ำนักงำนชลประทำนที ่2
ต ำแหน่งวิศวกรชลประทำน

เลขประจ ำตวัสอบ
2172000001 นายวรวิทย์ บุญวิจิตร
2172000002 นายทัตตพันธ์ วรินทร์
2172000003 นายจรูญศักด์ิ ปอนสืบ
2172000004 นางสาววิภาดา ข่าเหล็ก
2172000005 นายณาคมน์ อาษา
2172000006 นายณัฐนันท์ ค าวาส
2172000007 นายเนติ สิงห์อ้าย
2172000008 นายปรัชญา แสนแปง
2172000009 นายนัฐพงษ์ บุญวงค์
2172000010 นายทรงสิน ชมภูศรี
2172000011 นางสาวสกุณา แดนสา
2172000012 นายกฤษฎา ดอนไพร
2172000013 นายชนาธิป ดวงสอน
2172000014 นายธีรพงศ์ ปักกาโร
2172000015 นางสาวปาริชาติ สังค์งาม
2172000016 นายพิสิฐศักด์ิ ต๊ะวิโล
2172000017 นางสาวพรพรหม สุดเสง่ียม
2172000018 นายณัฐกิตต์ิ วรพงศ์พิสุทธิ์
2172000019 นายพสุธร รัชนีภรณ์
2172000020 นายณัฐวุฒิ สายมัน
2172000021 นายณัฐวุฒิ ภาสกรวิวัฒน์
2172000022 นายวัชรวุฒิ ตุ้ยยวง
2172000023 นายนวพล อินทรวิศิษฎ์
2172000024 นายอภิชาติ เเก้วก๋า
2172000025 นายวสวัตต์ิ พิจอมบุตร
2172000026 นายชัยวัฒน์ จันทร์นภา
2172000027 นางสาวจุฑารัตน์ เนตรวัตร
2172000028 นายสุธางค์ สุขสวัสด์ิ
2172000029 นายชัยพงษ์ ไชยธงรัตน์
2172000030 นายณภคดล ทองทิพย์

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
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รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2172000031 นายสหภาพ ยอดยิ่ง
2172000032 นายฐากูร ขยันกิจ
2172000033 นายณัฐนันท์ พรหมวรรณ
2172000034 นายจักรี ท้าวศรี
2172000035 นางสาวสุพรรษา ไชยสุวรรณ
2172000036 นางสาวพิชชา สุขุมวัฒนะ
2172000037 นายธันยวิทย์ แก้วมูล
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